UPORABNIŠKI
PRIROČNIK

DIGITALNI
TV SPREJEMNIK
H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

SPREJEM TV SIGNALA PREKO
PRIZEMNE DIGITALNE TELEVIZIJE / ANTENE

Varnostni napotki
Ta izdelek je proizveden v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Pred
uporabo izdelka preučite vse varnostne in uporabniške napotke ter shranite
priročnik, morda ga boste še potrebovali.
ELEKTRIČNO NAPAJANJE
AC 100-240V~, 50/60Hz Izdelek uporabljajte samo s tipom električnega napajanja, ki je naveden na podatkovni nalepki. Če ne poznate tipa napajanja v svojem domu, o tem povprašajte svojega lokalnega dobavitelja. Pred
kakršnim koli vzdrževanjem ali nameščanjem odklopite napravo iz napajanja.
PREOBREMENITEV
Ne preobremenjujte stenske vtičnice, kabelskega podaljška ali adapterja, da
ne povzročite požara ali električnega udara.
TEKOČINE
Naprave ne smete izpostavljati nobenim tekočinam, bodisi s kapljanjem ali s
pršenjem. Na napravo ne polagajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaze.
ČIŠČENJE
Pred čiščenjem odklopite napravo iz stenske vtičnice in s krpo, rahlo ovlaženo
z vodo (brez raztopil) očistite njeno zunanjost.
PREZRAČEVANJE
Rež na vrhu izdelka ne smete prekrivati, v napravo mora pritekati ustrezen
zračni tok. Naprave ne postavljajte na oblazinjeno pohištvo ali preproge. Ne
postavljajte je v bližino grelca. Na napravo ne nalagajte druge elektronske
opreme.
PRIKLJUČKI
Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča proizvajalec, da ne povzročite
nesreče in ne poškodujete naprave.
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PRIKLOP NA TV
Pred priklopom ali odklopom kabla antene odklopite napravo iz električnega
napajanja; če tega ne naredite, lahko poškodujete TV.
LOKACIJA
Napravo namestite v zaprt prostor, da ne bo izpostavljena svetlobi, dežju ali
sončnim žarkom. Ne nameščajte je v bližino izvora toplote, ki bi jo lahko ogreli, kot so radiatorji, grelne naprave, peči ali drugi aparati (vključno z ojačevalnikom).
STRELA ali NI V UPORABI
Med nevihto ter v daljšem obdobju, ko naprave ne uporabljate, napravo
odklopite iz stenske vtičnice in odklopite kabel.
SERVISIRANJE
Tega izdelka ne poskušajte servisirati sami, ker se z odpiranjem in odstranjevanjem pokrovov lahko izpostavite nevarni napetosti ali drugi nevarnosti.
Servisiranje zaupajte osebju, usposobljenemu za servisiranje.

H.265
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Pred začetkom uporabe
Privzeta PIN koda:

0000

Pred prvo uporabo je potrebno
zagnati samodejno iskanje kanalov
(str. 11).

Splošne karakteristike
 MPEG-2/4 skladen (DVB-T / T2)
 4-številčni 7-segmentni prikazovalnik na sprednji plošči (ura v načinu
pripravljenosti)
 Čarovnik za enostavno nastavitev
 Večjezični meni
 OSD Teletekst podpora
 Uporabniški vmesnik s »True colors« barvami
 EPG (elektronski vodič po programih) s trenutnimi podatki o programih
 Funkcije urejanja kanalov
 Seznam priljubljenih kanalov in starševski nadzor
 S/PDIF optični izhod
 PVR (video snemalnik / časovni zamik - deluje z USB spominskim medijem)
 OTA (posodobitev z DVB-T/T2)
 1 x USB 2.0 vrata
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Krmilniki in funkcije
Sprednja plošča

1 LED
Prikazuje status naprave (vklop/izklop)
2 Prikaz sprednjega zaslona (7-segmentni)
Prikazuje trenutni čas ali številko trenutnega kanala
3 Smerni tipki (▲/▼)
Preklop kanala gor/dol
4 Tipka za vklop/izklop/Power ( )
Vklop/izklop sprejemnika.

H.265
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Zadnja plošča

1 RF IN
Povezava na zemeljsko anteno.
2 ZANKA (LOOP )
Izhod signala. Povezava z izhodom antene druge naprave, na primer kot TV.
3 AV
Povezava s TV z AV kablom.
4 OPTIČNI (S/PDIF)
Povezava z digitalno zvočno komponento z optičnim vodnikom.
5 HDMI
Povezava s TV s kablom HDMI.
6 USB
Povezava z zunanjim hranilnikom HDD ali USB s kablom USB.
7 Ethernet
Povezava z Ethernet-om s kablom Ethernet.
8 DC 12V / 1A
Priključitev na električno napajanje.

*Opomba
Prikazana slika se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
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Daljinski upravljalnik
Power

H.265
HEVC
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Vklop/izklop sprejemnika.

Mute

Utiša zvok

REW

Previjanje do 32-kratne hitrosti
predvajanja.

Play/
Pause

Prikaz vašega seznama datotek, premor
pri predvajanju in zagon predvajanja.

Stop

Zaustavitev zapisovanja ali predvajanja.

FWD

Hitro pomikanje do 32-kratne hitrosti
predvajanja.

Record

Trenuten zapis

Media

Odpiranje seznama datotek.

Portal

Trenutno brez funkcije.

Izhod

Trenutno brez funkcije.

Audio

Prikaz vnosa zvočnih podatkov

TXT

Zagon storitve teleteksta.

FAV

Izbira enega od vaših priljubljenih
seznamov.

TV/R

Preklop med načinoma TV in radio.

Barvne
tipke

Prikaz podatkov programa in pomik
časovne linije v način EPG.

Meni

Odpre glavni izbirni seznam.
Pomakne se na zadnjo stopnjo menija ali
zapre menije.

Back

Vrnitev na predhodni meni.
Spremenjene vrednosti morate shraniti.

EPG

Odpiranje načina EPG/vodič po
programu.
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Info
Arrow
OK
VOL +/-

Prikaz podatkov o kanalu na zaslonu.
Krmiljenje glasnosti in vsebine menija, pomikanje smernega
kazalčka levo ali desno.
Spreminjanje kanalov navzgor ali navzdol in pomikanje
smernega kazalčka gor in dol po meniju.
Dostop do seznama kanalov ali do menija potrdi/izberi.
Krmili glasnost.

Mail

Odpre poštni nabiralnik.

SUB

Zagon storitve podnaslavljanja.

CH +/-

Spreminjanje kanala gor/dol.

Numeric Neposreden dostop do kanalov s številko kanala.
(0~9)
Help

Odpiranje podatkov pomoči.

Last

Pokaže zadnji gledani kanal.

*Opomba
Prikazana slika se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
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Priključki

Namestitev sprejemnika
 Sprejemnik namestite v vodoravni položaj.
 Na sprejemnik ne postavljajte težkih predmetov, na primer TV.
 Sprejemnika ne nameščajte v naslednje prostore: prostore z vibracijami,
neposrednimi sončnimi žarki, vlažna mesta, v prostore s previsoko ali prenizko temperaturo, v slabo prezračevane prostore.

Priklop sprejemnika na TV
Sprejemnik povežete s televizijo na dva različna načina: z AV kablom ali kablom HDMI.
 Pri povezavi s TV z AV kablom priključite konektor, označen s TV, v odgovarjajočo AV vtičnico na TV aparatu.
 Priklopite kabel HDMI v vtičnico z oznako »HDMI« na zadnji plošči sprejemnika, drugi konec pa na vhod TV HDMI.

H.265
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Začetne nastavitve
Začetne nastavitve
Pri prvem zagonu sprejemnika morate izbrati jezik prikaza menijev in nastaviti
parametre za konfiguracijo sistema. Upoštevajte spodaj navedene napotke
za skeniranje kanalov. Po končanem postopku lahko uživate v gledanju TV-ja
ali v poslušanju radia.

Nastavitve jezika
1. Vklopite TV in sprejemnik.
Samodejno se pojavi izbirni
seznam za nastavitev jezika.
2. S smernima tipkama
(▲/▼) po želji izberite jezik
OSD ter ga potrdite s tipko
OK ali modro tipko. V meniju OSD vidite izbrani jezik.
3. S črno tipko lahko kadar
koli ustavite čarovnika nameščanja in greste takoj na
glavni meni.

Ločljivost
1. S smernima tipkama
(◀/▶) izberete želeno ločljivost (576p, 720p, 1080i ali
1080p).
2. Za nadaljevanje pritisnite
tipko OK.
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Nastavitve antene
1. Izberite želeno nastavitev antene (stopnjo
moči ojačevalca)
2. Za nadaljevanje pritisnite OK ali modro tipko.
3. Z rdečo tipko se pomaknete na predhodni
korak nameščanja.

Samodejno iskanje kanalov
1. Začne se samodejno
skeniranje kanalov.
2. Samodejno skeniranje
lahko prekinete s črno
tipko.

H.265
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Osnovne operacije
Osnovne operacije
To poglavje pojasnjuje različne funkcije ob gledanju TV ali poslušanju radia.

Preklapljanje kanalov
Med kanali lahko preklapljate na tri različne načine.
Način 1: S pritiskom na smerni tipki (▲/▼) ali tipki CH (+/-).
Način 2: Za neposredno izbiro kanala uporabite numerične tipke (0~9).
Način 3:
1) Za prikaz seznama kanalov pritisnite tipko OK.
2) Izberite kanal, ki ga želite gledati, s smernima tipkama (▲/▼) in ga
potrdite s pritiskom na tipko OK.
- Pri velikem številu kanalov uporabite tipki P (+/-) ali smerni tipki
(◀/▶) in se pomikajte po straneh s kanali.
- S tipko TV/R preklopite med TV in radijskim kanalom.
Način 4: Zadnji gledani kanal. S tipko Last preskočite na zadnji gledan kanal.

Upravljanje jakosti zvoka
Kako upravljamo jakost zvoka:
• Pritisnite tipke VOL (+/-) ali smerni tipki (◀/▶).
• Za izklop zvoka pritisnite tipko Mute.
• Za preklic utišanja zvoka ponovno pritisnite tipko Mute ali VOL (+/-) ali
smerni tipki (◀/▶).

Podatkovna vrstica
Kadar koli preklopite med kanali, se pojavijo podatki o kanalu za določeno
obdobje.
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Splošni podatki
S tipko Info dobite splošne podatke o trenutnem kanalu.
1. Številko in naziv kanala
2. Prikaz napredovanja trenutnega programa
3. Trenutni in naslednji program
4. Trenutni datum in časovne ikone: Ločljivost, podnapis in teletekst
Podatkovni niz
S ponovnim pritiskom na tipko Info se prikažejo podrobni podatki o kanalu.

Izbira zvočnega zapisa
Če predvajana postaja vsebuje
to funkcijo, lahko izberete zvočni
jezik za trenutni živi TV program.
1. Pritisnite na tipko Audio.
2. S smernima tipkama (▲/▼)
izberete zvočni jezik ali zvočni
zapis in ga potrdite s tipko OK.
3. S smernima tipkama (◀/▶)
izberete zvok iz Stereo, Mono
levo ali Mono desno.

Izbiranje teleteksta OSD, podnapisa in podnapisa DVB
Če predvajana postaja vsebuje to funkcijo, lahko za trenutni TV program
izberete teletekst OSD, Podnapis in podnapis DVB.
• Teletekst OSD: Pritisnite tipko TXT.
• Podnapis: Dvakrat pritisnite tipko TXT.
• Podnapis DVB: Trikrat pritisnite tipko TXT.

H.265
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Elektronski vodič po programih (EPG)
EPG prikaže podatke o programu, na primer, naslov programa, razpored
predvajanja, povzetek programa, in ta storitev EPG se razlikuje glede na ponudnika storitev.

1. Med gledanjem TV ali poslušanjem radia se s pritiskom na tipko EPG
prikažejo podatki o EPG. Izberite program za več podatkov.
- Smerni tipki (▲/▼): Izbiranje programov po kanalih.
- Smerni tipki (◀/▶): Izbiranje programa s časom in datumom v okviru
istega kanala. Prikaz seznama programov v presledku 30 minut.
2. Za en dan naprej pritisnite modro tipko.
3. Za en dan nazaj pritisnite rdečo tipko.
4. Za zapisovanje oddaje pritisnite zeleno tipko. Več podatkov o tej funkciji
je v poglavju PVR.
5. Za izhod iz načina EPG pritisnite črno tipko ali tipko EPG.

Seznam kanalov (TV ali radijski sprejemnik)
Seznam TV ali radijskih kanalov med gledanjem TV ali poslušanjem radia prikažete s tipko OK. Seznam kanalov preklopite s tipko TV/R. Ikone za nazivi kanalov kažejo status kanala, ali je zakodiran ali zaklenjen.
S smernimi tipkami (▲/▼/◀/▶), CH (+/-) ali P (+/-) izberete kanal in ga
potrdite z OK.
14
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Barvne tipke kažejo sezname kanalov kot sledi:
• Rdeča tipka: razvršča kanale po abecedi
• Zelena tipka: razvršča kanale po frekvenci
• Rumena tipka: razvršča kanale po priljubljenih

Pregled kanalov v določenem vrstnem redu (po abecedi
/ po frekvenci / po priljubljenih)
1. Pritisnite na barvne tipke (rdeča/zelena/rumena/modra) v seznamu kanalov (TV ali radijski sprejemnik).
2. S smernimi tipkami (▲/▼) izberite abecedo, frekvenco ali priljubljene.
Seznam kanalov se z vašo izbiro samodejno razporeja.
3. S smernimi tipkami (▲/▼) ali P (+/-) izberete kanal in ga potrdite z OK.

H.265
HEVC
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Glavni meni
Skrbna zasnova menija je prijazna do uporabnika in omogoča enostavno
upravljanje sprejemnika. Glavni meni je razdeljen na 7 podmenijev, ki samostojno izvajajo različne operacije.
Ta meni ima 7 glavnih menijev:
 Namestitev
 Nastavitve programske opreme
 Nastavitve sistema
 Multimedija
 Nastavitev kanalov (postavke programa)
 Pogojni dostop
 Starševska zaščita
1. Po menijih se lahko pomikate desno in levo s smernima tipkama (◀/▶).
2. Ko dosežete želeni meni, svojo izbiro potrdite s tipko OK.
3. V menijih lahko izbirate postavke s smernima tipkama (▲/▼).
4. Ko se želite vrniti na predhodni meni s shranjeno spremembo, pritisnite na
tipko nazaj. Meni zapustite s pritiskom na tipko Meni.

Namestitev

Namestitev
V meniju namestitve lahko po svoji želji nastavite anteno in skeniranje kanala.
Pritisnite na tipko Meni. S smernima tipkama (◀/▶) na glavnem meniju
izberite meni za nameščanje. PIN koda je »0000«.
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NAMESTITEV >> NASTAVITVE ANTENE

Nastavitve antene
1. Nastavitev antene izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Namestitev in izbiro potrdite s tipko OK.
2. Ojačevalec napetosti (Booster Voltage) za vklop in izklop Vklj./Izk. izberete
s smernima tipkama (◀/▶).
3. S pritiskom na OK shranite spremembe.

NAMESTITEV >> SAMODEJNO SKENIRANJE

Avtomatsko iskanje
Če izberete samodejno skeniranje, sprejemnik zažene samodejno skeniranje
kanala brez vnosa drugih podatkov.
1. Samodejno skeniranje izberete s smernima tipkama (▲/▼) in izbiro
potrdite z OK.
2. Po zaključenem iskanju sprejemnik samodejno shrani vse kanale, ki jih je
našel.

H.265
HEVC
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NAMESTITEV >> ROČNO SKENIRANJE

Ročno iskanje
Kanale lahko skenirate ročno.
1. Ročno skeniranje izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Namestitev in izbiro potrdite s tipko OK.
2. Ročno skeniranje zaključite z nastavitvami naslednjih možnosti.
 Frekvenca: Z numeričnimi tipkami (0~9) izberete želeno frekvenco.
 Pasovna širina: S smernima tipkama (◀/▶) lahko omejite pasovno
širino tako, da bo ustrezala nastavljeni frekvenci.
 NIT: Pojavi se vprašanje, ali naj se kanali iščejo za drug transponder. S
smernima tipkama (◀/▶) izberite ali vklop, Vklj., ali izklop, Izk.. Za iskanje omrežja izberite Vklj..
3. Pritisnite tipko OK. Začne se ročno skeniranje.

NAMESTITEV >> PRIVZETE NASTAVITVE

Tovarniške nastavitve
Če po shranjevanju sprememb podatkov o kanalu in ostalih podatkih, ki so morda napačni, zaznate težave, lahko ponovno vzpostavite privzete nastavitve.
1. Privzeto nastavitev izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Namestitev in izbiro potrdite s tipko OK.
2. Če izberete »Da«, vpišite PIN-kodo, da izvedete ponovno nastavitev.
3. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9). Privzeta PIN-koda je »0000«.
18
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Sistemska nastavitev
Nastavitve sistema
V tem meniju lahko nastavite konfiguracijo sistema. Pritisnite tipko Meni in
izberite Nastavitev sistema, s smernima tipkama (◀/▶) v meniju.

NASTAVITVE SISTEMA >> NASTAVITVE JEZIKA

Nastavitve jezika
Jezike lahko nastavite za OSD, Audio 1-2, EPG 1-2 in Podnapis.
1. Nastavitev jezika izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema in izbiro potrdite s tipko OK.
2. Izberite kateri koli jezik ali za OSD, Audio 1-2, EPG 1-2 in podnaslov s
smernimi puščicami (▲/▼/◀/▶).

NASTAVITVE SISTEMA >> OSD NASTAVITVE

OSD nastavitve
Nastavite lahko transparentnost, čas Bannerja, čas ohranjevalnika zaslona
in podnaslov.
1. Nastavitev OSD izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema in jo potrdite z OK.
2. Za spremembe izberite katerega koli, ali transparentnost, čas Banner-ja,
čas ohranjevalnika zaslona in podnapis s smernimi tipkami (▲/▼/◀/▶).
 Transparentnost: 0 do 100 %
 Čas prikaza bannerja: 1 do 60 sekund
 Čas ohranjevalnika zaslona: 1 do 60 minut ali Nič
 Podnaslovi: Vklj. ali Izk.

H.265
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NASTAVITVE SISTEMA >> NASTAVITEV VIDEA

Video nastavitev
Vnesete lahko različne nastavitve za Video ta TV sistem, ločljivost, tip video
signala, zaslonsko razmerje in video razmerje.
1. Nastavitev Video izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema in izbiro potrdite z OK.
2. Za spremembe izberite s smernimi tipkami (▲/▼/◀/▶) katerega koli,
ali TV sistem, ločljivost, tip video signala, zaslonsko razmerje in video razmerje.
 TV sistem: PAL ali NTSC
 Ločljivost: 576p (480p pri NTSC), 720p, 1080i ali 1080p
 Vrsta video signala: RGB ali CVBS
 Razmerje zaslona: Nastavite lahko razmerje gledišča svojega TV.
(4:3,16:9 ali Auto)
 Oblika videoprikaza: Izberete lahko format prikaza v skladu z razmerjem gledišča TV. (Poštni predal/Letter Box(4:3), (Poštni nabiralnik/Pillar
Box(16:9), Pan & Scan, ali celoten zaslon)
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NASTAVITVE SISTEMA >> NASTAVITEV ZVOKA

Nastavitev zvoka
V tem meniju lahko izberete različne nastavitve zvoka, ki je ujemajo z vašo
zvočno opremo.
1. Zvočno nastavitev izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema in s pritiskom na tipko OK.
2. Za spremembe izberite kateri koli digitalni zvočni izhod in zvočni izhod
HDMI s smernimi tipkami (▲/▼/◀/▶).
 Digitalni avdio izhod: Več kanalni ali stereo
 HDMI avdio izhod: Več kanalni ali stereo

NASTAVITVE SISTEMA >> NASTAVITEV ČASA

Časovne nastavitve
Lahko nastavite čas.
1. Časovno nastavitev izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema in s pritiskom na tipko OK.
2. S smernima tipkama (▲/▼) izberete kateri koli lokalni čas, časovni
pas, poletno-zimski čas ter samodejno zaustavitev, s smernima tipkama(◀/▶) pa izvedete spremembe.
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 Lokalni čas: Prikazuje lokalni čas.
 Časovne nastavitve: Samodejna ali ročna nastavitev
 Časovni pas: S pritiskom na smerni tipki (◀/▶) nastavite časovni
pas. Ta nastavitev samodejno spremeni lokalni čas.
 Poletni/zimski čas: Vklop ali izklop.
 Samodejni izklop. Vklop ali izklop. Naprava ima samodejno funkcijo
stanja v pripravljenosti, ki zagotavlja, da se naprava samodejno preklopi
v najnižji način pripravljenosti.

SISTEMSKA NASTAVITEV >> CEC

CEC
Lahko opravite nastavitev CEC.
1. CEC izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema
in s pritiskom na tipko OK.
2. Za spremembe izberite Vklop ali Izklop (Vklj./Izk.) s smernima tipkama
(◀/▶).

SISTEMSKA NASTAVITEV >> SISTEMSKE INFORMACIJE

Informacije o sistemu
Lahko preverite podatke o sistemu, kot so naziv modela, različica nalagalnika zagona, različica glavne programske opreme in datum izgradnje glavne
programske opreme.
1. Podatke o sistemu izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev sistema in s pritiskom na tipko OK.
OPOMBA

Ti podatki ponudijo pregled strojne in programske opreme vašega
sprejemnika. Te podatke potrebujete, ko/če potrebujete kakršno koli
tehnično pomoč.
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Nastavitev kanalov
Postavke programa
V tem meniju lahko urejate TV kanale in radijske kanale ter najljubšo skupino
kanalov. Pritisnite na tipko Meni. S smernima tipkama (◀/▶) na glavnem
meniju izberite Nastavitev kanalov.
NASTAVITEV KANALOV >> BRIŠI KANALE

Brisanje programov
Po svoji želji lahko brišete TV in radijske kanale.
1. Brisanje kanalov izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev kanalov in s pritiskom na tipko OK.
2. Prikaže se želeno pojavno okno overitve.
3. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9) in pritisnite tipko OK. Ko
vpišete pravilno PIN-kodo, se prikaže meni.
4. Želeni kanal izberete s smernima tipkama (▲/▼) ali CH (+/-) in s pritiskom na tipko OK. Za preklop med TV in radijskim seznamom pritisnite
na smerni tipki (◀/▶). Izbirate lahko med množico kanalov. Označen
seznam kaže izbrane kanale.
 Rdeča tipka (Briši): S pritiskom na rdečo tipko izbrišete izbrane kanale.
 Rumena tipka (Briši vse): S pritiskom na rumeno tipko izbrišete vse
kanale.
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NASTAVITEV KANALOV >> BRIŠI VSE KANALE

Brisanje vseh programov
1. Brisanje vseh kanalov izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju
Nastavitev kanalov in s pritiskom na tipko OK.
2. Če pritisnete »Da«, se prikaže želeno pojavno okno overitve.
3. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9) in pritisnite tipko OK. Ko
vpišete pravilno PIN-kodo, se izbrišejo vsi kanali.

NASTAVITEV KANALOV >> NAJLJUBŠI KANALI

Priljubljeni programi
Urejate lahko najljubše kanale. Na voljo je 9 skupin najljubših kanalov (FAV 1
do FAV 9).
1. Najljubše kanale izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev kanalov in s pritiskom na tipko OK.
2. Prikaže se želeno pojavno okno overitve.
3. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9) in pritisnite tipko OK. Ko
vpišete pravilno PIN-kodo, se prikaže meni.
4. Kanale, ki jih želite urejati, izberete s smernimi tipkami (▲/▼) in CH (+/-)
v seznamu TV/R in s pritiskom na tipko OK. Izbrani seznami se izpišejo v
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najljubši skupini. S pritiskom na tipko TV/R preklopite med seznamom TV
in Radio.
5. S pritiskom na tipko FAV izberete drugo najljubšo skupino. Ponovite korake od 2 do 3.
 Rdeča tipka (Briši): S pritiskom na rdečo tipko izbrišete kanale v najljubši skupini.
 Zelena tipka (Preimenuj): Najljubšo skupino lahko preimenujete s tipko
FAV in s pritiskom na zeleno tipko. Pojavi se tipkovnica. Preimenovanje potrdite na tipkovnici s pritiskom na tipko »Enter«.

NASTAVITEV KANALOV >> UREJANJE KANALOV

Uredi programe
Seznam kanalov lahko preimenujete
1. Urejanje kanalov izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Nastavitev kanalov in s pritiskom na tipko OK.
2. Prikaže se želeno pojavno okno overitve.
3. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9) in pritisnite tipko OK. Ko
vpišete pravilno PIN-kodo, se prikaže meni.
4. Za preklop med TV in radijskim seznamom pritisnite na smerni tipki
(◀/▶).
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5. Kanal, ki ga želite uporabljati, izberete s smernimi tipkami (▲/▼) in CH
(+/-) in s pritiskom na tipko OK.
 Zelena tipka (Preimenuj): Kanal, ki ga želite preimenovati, izberete s
smernima tipkama (▲/▼) in s pritiskom na zeleno tipko. Pojavi se
tipkovnica. Preimenovanje potrdite na tipkovnici s pritiskom na tipko
»Enter«.
 Rumena tipka (Premakni): S tipko OK izberete kanale, ki jih želite premakniti. Nato greste na lokacijo, kamor želite premakniti kanale. Premikanje izbranih kanalov z rumeno tipko.
 Tipka FAV (Najljubši): Prikaže se seznam najljubših kanalov.

NASTAVITEV KANALOV >> POSODOBITEV KANALOV

Posodobi kanale
Seznam kanalov lahko posodobite s smernima tipkama (◀/▶).
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Starševski nadzor
Starševska zaščita
Kanale lahko tudi zaklenete in tako preprečite, da bi nepooblaščeni uporabniki gledali določene kanale. Pritisnite na tipko Meni. S smernima tipkama
(◀/▶) na glavnem meniju izberite starševski nadzor.

STARŠEVSKI NADZOR >> ZAKLEP KANALOV

Zaklepanje programa
Ko boste želeli gledati zaklenjen kanal, boste morali v pogovorno okno vpisati PIN-kodo.
1. Zaklepanje kanalov izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Starševski nadzor in s pritiskom na tipko OK.
2. Prikaže se želeno pojavno okno overitve.
3. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9) in pritisnite tipko OK. Ko
vpišete pravilno PIN-kodo, se prikaže meni.
4. Kanal, ki ga želite uporabljati, izberete s smernimi tipkami (▲/▼) ali
CH (+/-) in s pritiskom na tipko OK. Prikaže se izbrani kanal z oznako
zaklepa. S ponovnim pritiskom ga izbrišete. Preklop med TV in radijskim
seznamom opravite s pritiskom na smerni tipki (◀/▶).
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STARŠEVSKI NADZOR >> UPRAVLJANJE ZAKLEPA

Nadzor zaklepanja
Ko boste želeli uporabljati zaklenjen sistem, boste morali v pogovorno okno
vpisati PIN-kodo.
1. Upravljanje zaklepa izberete s smernima tipkama (▲/▼) v meniju Starševski nadzor in s pritiskom na tipko OK.
2. Prikaže se želeno pojavno okno overitve. Vpišite PIN-kodo z numeričnimi tipkami (0~9) in pritisnite tipko OK. Ko vpišete pravilno PIN-kodo, se
prikaže meni.
 Zaklepanje sistema: Uporabite ga, če želite preveriti geslo za potrditev glavnega sistema po ponovnem zagonu.
 Način zaklepanja: Izberete način zaklepa med Enkrat ali Vsakokrat.
 Starševski nadzor: Izberite izklop/OFF, 10, 12, 14, 16 ali 18.
Opomba. Stopnja starosti za zaklep temelji na podatkih o gledanosti
na EPG.
 Meni zaklenjen: Če želite preveriti geslo, ki ga vnašate za vse nastavitve menija.

STARŠEVSKI NADZOR >> SPREMENI PIN-KODO

Sprememba PIN-kode
V tem meniju lahko spremenite PIN-kodo. »0000« je privzeto geslo.
1. S smernima tipkama (▲/▼) v meniju Starševski nadzor izberete Spremeni PIN-kodo in izbiro potrdite z OK.
2. Vpišite staro PIN-kodo.
3. Vpišite novo PIN-kodo.
4. Za potrditev ponovno vpišite novo PIN-kodo.
OPOMBA

Ne pozabite, da mora biti PIN-koda sestavljena iz štirih številk.
Če pozabite svojo PIN-kodo, se obrnite na svojega prodajalca.
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Upravljanje programske opreme
Nastavitve programske opreme
Ko je za vaš sprejemnik na voljo nova programska oprema, jo lahko naložite preko satelita. Če je električno napajanje izklopljeno, ponovno vklopite
sprejemnik, da dokončate nalaganje. Pritisnite na tipko Meni. S smernima
tipkama (◀/▶) na glavnem meniju izberite Upravljanje programa.
UPRAVLJANJE PROGRAMSKE OPREME >> NALAGANJE PROGRAMA

OTA nadgradnja
Glavni program se lahko posodablja preko antene. (OTA) Izbirate lahko med
menijem Auto in Ročno.
 Avtomatski način: Sprejemnik začne samodejno nalagati program
brez vpisovanja katerega koli drugega podatka.
 Ročni način: Če v meniju Nalaganje programa izberete Ročni način,
lahko nastavite frekvenco podatkov, pri kateri je ročni program na voljo.
OPOMBA

OTA pomeni, da je nov program posodobljen. Nov program ima tudi
nove funkcije, napake pa so popravljene. Z nalaganjem programov OTA
je vaš program vedno posodobljen.
UPRAVLJANJE PROGRAMSKE OPREME >> OBNOVITEV SISTEMA

Obnovitev sistema
Shranite ali obnovite lahko nastavitev sistema, seznam kanalov, vrednost
časovnika. S smernima tipkama (◀/▶) v meniju Obnovitev programske
opreme izberete nastavitev vrednosti med Shrani in Obnovi.
UPRAVITELJ PROGRAMSKE OPREME >> POSODOBI SW IZ USB MEDIA

USB nadgradnja
Glavno programsko opremo lahko posodobite iz menija USB Media.
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Večpredstavnost
Multimedija
Ta meni ponuja dostop do vaših večpredstavnostnih naprav USB ali zunanjega trdega diska (opcija). Pritisnite na tipko Meni. S smernima tipkama
(◀/▶) na glavnem meniju izberite Večpredstavnost.

VEČPREDSTAVNOST >> NASTAVITEV REZERVACIJ

Nastavitve rezervacije
Nastavite lahko časovnik rezervacije za TV program, na primer, vklop, izklop
in TV program. Izberite številko dogodka za rezervacijo. Za prikaz menija
dogodka pritisnite tipko OK.
 Vrsta: S smernima tipkama (◀/▶) izberite Snemanje ali Opomnik.
 Način: S smernima tipkama (◀/▶) izberite enkrat, dnevno ali tedensko. Če želite zapisovanje samo enkrat, pritisnite »Enkrat«, ali pa
»Dnevno«, če želite zapis vsak dan. Če želite zapis enkrat na teden
izberite »Tedensko«. Pri tedenski opciji morate izbrati »Dan« od ponedeljka do nedelje.
 Čas vklopa/ON: Za začetek zapisovanja vpišite datum in čas (dd/mm/llll,
hh:mm).
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 Čas izklopa/OFF: Za zaključek zapisovanja vpišite datum in čas (dd/
mm/llll, hh:mm).
 Trajanje: Prikaže čas zapisa, če nastavite samodejni čas vklopa in
izklopa. S funkcijo RCU lahko nastavite trajanje zapisovanja. Nastaviti
morate najmanj 5 minut.
 Stanje pripravljenosti: Izberite »ON«, če želite po zaključenem zapisovanju preiti v stanje pripravljenosti.
 Program: Kanale izbirate na naslednji način:
- S pritiskom na modro tipko in smerne tipke (▲/▼/◀/▶).
- Potrdite s tipko OK.
 Ime datoteke: Če ne želite uporabljati naziva kanala kot naziva zapisane datoteke: Naziv datoteke urejate z rdečo tipko.
Funkcije RCU
- Zelena tipka (Ponastavi čas): S pritiskom na zeleno tipko izbrišete časovnik.
- Rumena tipka (ponastavi vse časovnike): Z rumeno tipko brišete vse
časovnike.
VEČPREDSTAVNOST >> NASTAVITEV PVR

PVR nastavitev
Podrobni podatki o PVR so navedeni v poglavju o funkcijah PVR.
 Časovna omejitev snemanja: Za trenutno zapisovanje lahko nastavite najdaljši čas zapisovanja.
 Omejevalnik časovnega zamika: Nastavite lahko najdaljši omejevalnik časovnega zamika. Ko časovni zamik doseže najdaljši določen čas,
se začne ponovno vpisovanje od začetka.
VEČPREDSTAVNOST >> NASTAVITEV PREDVAJALNIKA

Nastavitev predvajalnika
Konfiguracijo medijskega predvajalnika lahko nastavite v meniju Nastavitev
predvajalnika.
 Čas Media Playerja: Izberite čas Banner predvajalnika od 1 do 60 sekund.
 Samodejno nadaljevanje/Auto Resuming: Če želite zaporedno predvajati zapisane datoteke, izberite »Vklj.«.
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 Ponovitev predvajanja/Playback Repeat: Izberite »Vklj.«, če želite prikaz menija možnosti predvajanja.
 JPEG diaprojekcija: Za čas prikaza dia-predstavitve JPEG izbirate
med 1 do 10 sekund.
 Razvrščanje: Za razvrščanje zapisane datoteke izberite Datum ali Abecedo.

MULTIMEDIA >> SHRANJEVANJE

Shranjevanje
Uporabljate lahko zunanje naprave za shranjevanje podatkov, HDD ali USB
(USB ključek).
OPOMBA

HDD ali USB se morata ujemati s sistemom datotek FAT 32. Če HDD ali
USB nista skladna s sistemom datotek FAT 32, morate spremeniti sistem
datotek. Z uporabo osebnega računalnika s funkcijo formatiranja.
VEČPREDSTAVNOST >> ETHERNET

Ethernet
Nastavite lahko nastavljeno vrednost Etherneta.
OPOMBA

Če samovoljno spremenite nastavljeno vrednost, lahko s tem povzročite
okvaro.
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Funkcije PVR
PVR nastavitev
OPOMBA

Med zapisovanjem ne izvlecite vtiča iz vtičnice. To lahko poškoduje
HDD. Prosimo, da na svojem daljinskem upravljalniku ali napravi za
izklop pritisnete tipko »Power«.

Trenuten zapis
Zapisovanje lahko
vsakokrat začnete s pritiskom na
tipko Record (●).
V pojavnem oknu
lahko uporabite
podatke EPG za
zapis do konca trenutnega dogodka.
Sicer zapisovanje
traja najdaljši čas
zapisa. Zapisovanje ustavite s tipko Stop (■) ali pa počakate do konca dogodka ali do izteka najdaljšega
časa zapisa. Takojšnjo ustavitev izvedete z dvakratnim pritiskom na tipko
Stop (■).
OPOMBA

V meniju Večpredstavnost >> Nastavitev PVR lahko nastavite čas omejitve zapisovanja.
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Časovni zamik
S tipko Play/Pause (▶/II) lahko
ročno zaženete
časovni zamik.
Časovni zamik
lahko ustavite s
tipko Stop (■).

OPOMBA

V meniju Večpredstavnost >> Nastavitev PVR lahko nastavite maksimalno omejitev časovnega zamika.
OPOMBA

Kaj je časovni zamik? S funkcijo časovnega zamika lahko kanal gledate
po določenem časovnem zamiku. Ustavite lahko v živo predvajani kanal
in ga začnete gledati ob bolj primernem času, ali pa gledate kanal, ki ga
zapisujete, tudi še preden se zapis konča.
V praksi, ko prejmete klic, samo pritisnite na tipko Play/Pause (▶/II),
odgovorite na klic in ko končate, ponovno pritisnite na tipko Play/Pause (▶/II) in že lahko nadaljujete z gledanjem kanala od točke, ko ste
pritisnili na tipko za premor.

Časovnik zapisovanja izven EPG (Vodič)
Prav tako lahko nastavite čas v EPG. To naredite tako:
1. S tipko EPG zaženite EPG.
2. S smernimi tipkami (▲/▼/◀/▶) izberite dogodek v svojem vodiču EPG.
3. Za nastavitev časovnika pritisnite zeleno tipko.
4. Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko nastavite več parametrov za čas začetka in zaključka zapisovanja svojega dogodka, način zapisa (enkrat, dnevno ali tedensko), kanal, čas pripravljenosti (nastavite lahko stanje, v katero
se vaš predvajalnik povrne po zapisovanju), naziv datoteke in ciljno napravo.
5. Shranite svoje nastavitve s tipko OK.
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OPOMBA

Nastavite lahko do 40 časovnikov.

Funkcije predvajalnika večpredstavnosti
Predvajalnik zaženete s tipko Media na svojem daljinskem upravljalniku. Sedaj se prikaže vaš seznam datotek.
OPOMBA

Svoj predvajalnik lahko upravljate s smernim kazalčkom z navigacijskimi
tipkami in funkcijo aktivirate s tipko OK.
Na voljo imate naslednje možnosti.
 Tipka za previjanje/pomik naprej REW/FWD (◀◀/▶▶): Predvajanje
lahko previjete nazaj/naprej (REW/FWD) od x2 do x 32 in povrnete normalno hitrost.
 Tipka Play/Pause (▶/II)/Stop (■): S to tipko predvajalnik zaženete,
začasno prekinete, ali ustavite.
 Tipka večpredstavnosti: Seznam svojih datotek lahko kadar koli
odprete s tipko večpredstavnosti (Media).
 Tipka Info: Prikaže medijski predvajalnik. Dvojni pritisk na tipko prikaže
podatkovno okno.
H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

35

 Tipka Audio: S pritiskom na tipko Audio lahko izberete zvočni zapis.
 Smerni tipki (◀/▶): S pritiskom na smerni tipki (◀/▶) se lahko
pomikate nazaj/naprej za 5 sekund.
 Numerične tipke (0-9): S pritiskom na numerične tipke (0-9) lahko
preskočite predvajanje datoteke za čas od 1 do 10 minut.
OPOMBA

Z večkratnim pritiskom na tipko FWD (◀◀) ali REW (▶▶) krmilite hitrost svojih pomikov nazaj in naprej.

Funkcije zaznamkov
1. Zaženite način zaznamkov s tipko Meni na svojem daljincu.
2. S pritiskom na smerni tipki (◀/▶) ali tipke REW/FWD (◀◀/▶▶) se
po posneti datoteki pomikate naprej in nazaj do točke, kjer želite nastaviti
zaznamek.
3. S tipko FAV nastavite zaznamke v posneti datoteki. Tipko FAV lahko
uporabite v načinu predvajanja mode in preskočite na svoje zaznamke.
4. Z rdečo tipko lahko izbrišete svoje oznake. Zaznamke lahko brišete na
enak način. (Z zeleno tipko lahko izbrišete vse svoje oznake).
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Odpravljanje napak
Na sprednji plošči ni pri- Pravilno priključite napajalni kabel.
kaza LED ali 7-segmentnega elementa. Ni električnega napajanja.
Ni slike

Preverite, ali je naprava vklopljena.
Preverite status priključka.
Preverite status kanalov in video izhoda.

Slaba kakovost slike.

Preverite jakost signala in če je prenizka, poskusite prilagoditi položaj antene. V primeru, da
je signal še vedno prešibek, je potrebno dodatno namestiti tudi ojačevalec signala.

Ni zvoka

Preverite stopnjo glasnosti TV aparata in sprejemnika. Preverite status nastavitve zvoka TV
aparata in sprejemnika. Preverite priključitev
zvočnega kabla.

Daljinski upravljalnik ne
deluje.

Usmerite daljinski upravljalnik naravnost v sprejemnik. Preverite in zamenjajte baterije.
Preverite, ali karkoli blokira sprednjo ploščo.

Storitev ne deluje ali je
pomešana.

Preverite, ali je vaša naročnina aktivna in veljavna. Obrnite se na svojega izvajalca servisnih
storitev.

Pozabili ste svojo PINkodo.

Poglejte poglavje »Starševski nadzor« v tem
uporabniškem priročniku.

»Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in HDMI Logo so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing Administrator, Inc. V Združenih Državah in drugih
državah.«
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Pravilno odlaganje izdelka med odpadke
(odpadki električne ali elektronske opreme /
OEEO)
(Zakon, veljaven v Evropski uniji in v drugih evropskih državah, ki
odpadke upravljajo z ločenim zbiranjem odpadkov)
Oznaka na izdelku ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da izdelka po izteku tehnične dobe ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Z nenadzorovanim odlaganjem odpadkov povzročate škodo v
okolju ali pri zdravju ljudi, zato ga ločite od drugih vrst odpadkov in
ga odgovorno reciklirajte v skladu s trajnostno ponovno uporabo
materialnih virov.
Podatke, kje in kako lahko oddajo ta izdelek, da bo okolju prijazno
recikliran, dobijo gospodinjstva pri prodajalcu, pri katerem so kupili
izdelek, ali pa na lokalnem pristojnem uradu.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje kupoprodajne pogodbe. Pri odlaganju na odpad tega
izdelka ne smete mešati z drugimi trgovskimi odpadki.
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